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Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, no horário das catorze 1 

horas e vinte e cinco minutos, na sala trezentos e doze, localizada no terceiro 2 

andar da segunda torre no Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, 3 

situada à Avenida dos Estados número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo 4 

André, São Paulo, realizou-se a quinta reunião ordinária do Conselho do 5 

Centro de Matemática, Computação e Cognição - ConCMCC desta 6 

Universidade, previamente convocada e presidida pelo Presidente deste 7 

Conselho o professor Valdecir Marvulle. Estiveram presentes: o vice-presidente 8 

deste Conselho o professor Edson Pinheiro Pimentel, o professor André 9 

Guilherme Ribeiro Balan, a professora Marcela Bermudéz Echeverry, o 10 

professor João Paulo Gois, o professor Norberto Aníbal Maidana, o professor 11 

Vladislav Kupriyanov, o professor Roldão da Rocha Júnior, o professor Ronaldo 12 

Cristiano Prati, a professora Virgínia Cardia Cardoso e o professor Antonio 13 

Cândido Faleiros, representantes dos servidores docentes deste Centro; as 14 

representantes dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora 15 

Elaine Konno Rocha e a servidora Quélita Lidaiana; o representante dos 16 

discentes de graduação o aluno Gabriel Camargo de Carvalho. Ausência 17 

justificada do discente de graduação Anderson de França Queiróz e seu 18 

suplente Tiago Furtado de Oliveira. Ausência injustificada do discente de pós-19 

graduação Felipe Augusto Pereira Santos e Oliveira e do seu suplente Lucas 20 

Ramos Lourenço. Iniciaram-se os informes: O professor Valdecir Marvulle 21 

informou que foram realizadas eleições para a nova Legislatura do ConCMCC 22 

e parabenizou os novos representantes docentes eleitos. O professor Valdecir 23 

Marvulle informou que o professor Francisco Cesar Polcino Milies pediu 24 

exoneração, a fim de concorrer a uma bolsa do Programa Professor Visitante 25 

Nacional Sênior – PVNS, pois uma das regras do programa é que o 26 

pesquisador deveria ser aposentado ou estar oficialmente licenciado. Não 27 

havendo mais nenhum informe, o primeiro item a ser discutido foi: Ata da 4ª 28 

reunião ordinária de 2013, ocorrida em 08 de maio de 2013. Item relatado pela 29 

servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve sugestões de alteração, o 30 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a 31 

ser discutido foi: Aprovação do projeto “Conectividade e Inclusão Digital para 32 
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São Paulo”. Item relatado pelo professor Carlos Alberto Kamienski. Após 1 

pequena discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por 2 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Avaliação dos pedidos de 3 

afastamento nacional com ônus com pagamento de diárias e passagens das 4 

docentes: Juliana Cristina Braga, Vivilí Maria Silva e Virgínia Cardia Cardoso. O 5 

item foi retirado de pauta a pedido do professor Valdecir Marvulle, com a 6 

anuência da relatora, a servidora Quélita Lidaiana. O próximo item a ser 7 

discutido foi: Modificação do site do CMCC. Item relatado pela servidora 8 

Quélita Lidaiana. Após pequena discussão o Conselho votou e aprovou por 9 

unanimidade que será criada uma Assessoria de Comunicação do Centro que 10 

terá a seguinte composição: a servidora Acsa Pereira de Almeida 11 

representando a Divisão Administrativa, a servidora Patrícia Dias dos Santos 12 

representando a Secretaria da Direção de Centro e quatro docentes a serem 13 

indicados pelas suas respectivas Coordenações de Curso do Centro. O 14 

próximo item a ser discutido foi: Análise do pedido de dispensa didática do 15 

professor Igor Leite Freire feito pela Reitoria através da CI Reitoria intitulada 16 

“Dispensa de carga didática para atuação em tempo integral em comissão de 17 

PAD”. Após pequena discussão o ConCMCC decidiu aprovar a dispensa de 18 

carga didática do professor Igor Leite Freire com a condição de que a Direção 19 

de Centro contate o referido docente, para que ele manifeste se deseja que 20 

essa dispensa seja feita com ou sem reposição, e traga a resposta para 21 

deliberação do Conselho na próxima reunião ordinária. O próximo item a ser 22 

discutido foi: Ampliação do espaço para a Divisão Acadêmica no Bloco A. Item 23 

relatado pela servidora Elaine Konno Rocha que solicitou a ampliação do 24 

espaço da Divisão Acadêmica no Bloco A. Após pequena discussão, foi 25 

colocada em votação e aprovada por unanimidade a seguinte proposta: a sala 26 

que atualmente está alocada para o uso dos pesquisadores de pós-doutorado 27 

será cedida para complementar o espaço da Divisão Acadêmica e os 28 

pesquisadores que ocupam essa sala passarão a utilizar os laboratórios do 29 

sexto andar da Torre Dois, assim que o cabeamento desses laboratórios for 30 

finalizado. O próximo item a ser discutido foi: Minuta de Resolução que 31 

regulamenta a concessão de afastamento nacional ou internacional de 32 

docentes, ocupantes de cargos efetivos lotados no CMCC da Universidade 33 
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Federal do ABC, para qualificação em programas de pós-doutorado. Item 1 

relatado pelo professor André Guilherme Ribeiro Balan. Após discussão e 2 

sugestões de alterações pelos Conselheiros, o item foi temporariamente 3 

suspenso a fim de que as alterações solicitadas fossem feitas. O próximo item 4 

a ser discutido foi: Solicitação de pedido de afastamento internacional do 5 

professor Olexandr Zhydenko. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. 6 

Após pequena discussão, ficou decidido que como o docente solicitou dezoito 7 

meses de afastamento, o mesmo deverá antepor quinze créditos, relativos à 8 

metade dos créditos deste período. Após isso, o item foi colocado em votação 9 

e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Alteração do 10 

período do afastamento internacional do professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki. 11 

Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Após pequena discussão, ficou 12 

decidido que como o docente solicitou vinte e quatro meses de afastamento, o 13 

mesmo deverá antepor vinte créditos, relativos à metade dos créditos deste 14 

período. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por 15 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de pedido de 16 

afastamento internacional do professor Roldão da Rocha Júnior. Item relatado 17 

pelo professor Valdecir Marvulle. Após pequena discussão, ficou decidido que 18 

como o docente solicitou sete meses de afastamento, o mesmo deverá antepor 19 

seis créditos, relativos à metade dos créditos deste período. Após isso, o item 20 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 21 

discutido foi: Aprovação do relatório final de estágio probatório do professor 22 

Alexandr Kornev. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle que informou 23 

que a Comissão em seu parecer recomendou a aprovação do docente. Após 24 

algumas considerações sobre o conteúdo do relatório feitas pelo professor 25 

Roldão da Rocha Júnior, membro da Comissão, o item foi colocado em votação 26 

e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Criação da 27 

Comissão de Pesquisa do CMCC. Item relatado pelo professor Valdecir 28 

Marvulle. Após pequena discussão, ficou decidido que as Coordenações de 29 

Curso serão consultadas a fim de indicarem os seus representantes de acordo 30 

com o que é exigido na Resolução Consuni número cento e seis e a discussão 31 

do item será retomada na próxima reunião. Após, isso foi retomada a discussão 32 

sobre o item Minuta de Resolução que regulamenta a concessão de 33 
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afastamento nacional ou internacional de docentes, ocupantes de cargos 1 

efetivos lotados no CMCC da Universidade Federal do ABC, para qualificação 2 

em programas de pós-doutorado. Após apresentação das mudanças sugeridas 3 

pelos Conselheiros no documento e pequena discussão, a minuta foi colocada 4 

em votação e aprovada por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 5 

Alterações do Regimento do ConCMCC tendo em vista o parecer da 6 

Procuradoria Jurídica. O item foi retirado de pauta a pedido do relator, o 7 

professor Antonio Cândido Faleiros. Minuta de Resolução que regulamenta as 8 

normas para análise de processos de redistribuição para o CMCC. O item foi 9 

retirado de pauta a pedido do relator, o professor Antonio Cândido Faleiros. 10 

Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa 11 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e 12 

trinta e um minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 13 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 14 
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